
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE POLITÉCNICOS DO NORTE (APNOR) 
CONCURSO DE ACESSO A CURSOS DE MESTRADO EM ASSOCIAÇÃO 

 
Edição de 2011/2012 

 
EDITAL 

 

João Alberto Sobrinho Teixeira, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança; 

João Baptista da Costa Carvalho, Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; 

Maria do Rosário Gambôa Lopes de Carvalho, Presidente do Instituto Politécnico do Porto; 

Rui Alberto Martins Teixeira, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

 

fazem saber que, nos termos do nº 1 do Artigo 17º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho e do 
Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos Mestrados da APNOR, é aberto concurso de 
acesso, à frequência no ano lectivo 2011/2012, dos Cursos de Mestrado leccionados pela 
APNOR. 

Os cursos de Mestrado a que se refere este Edital têm os conteúdos programáticos e organizam-
se nos termos referidos nos sítios APNOR – Associação de Politécnicos do Norte 
(www.apnor.pt), e dos Institutos associados, (www.ipb.pt); (www.ipca.pt); (www.ipp.pt) e 
(www.ipvc.pt). 

 

1 – CRITÉRIOS DE ACESSO 

1. Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, sujeitos às 
limitações quantitativas indicadas no edital de abertura a que se refere o artigo 10.º do presente 
regulamento: 

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; 

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo 
de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado 
aderente a este Processo; 

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo 
os objectivos do grau de licenciado pela Comissão técnico-científica do curso; 

d) Detentores de um currículo académico, científico ou profissional, que seja reconhecido como 
atestando capacidade para realização do ciclo de estudos pela Comissão técnico-científica do 
curso. 



 

 

2. O reconhecimento a que se referem as alíneas b) a d) do número anterior tem como efeito 
apenas o acesso a estes ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre e não confere aos seus 
titulares a equivalência ao grau de licenciado ou reconhecimento desse grau. 

 

2 - CALENDÁRIO 

1. Os prazos em que devem ser praticados os actos relativos à primeira fase do concurso 
constam do anexo I. 

2. A segunda fase do concurso, será realizada por decisão do Presidente do Instituto, para 
candidatura aos cursos em que sobrarem vagas da 1ª fase, nos prazos fixados no anexo II. 

 

3 - CURSOS/VAGAS PARA OS QUAIS SÃO ADMITIDAS CANDIDATURAS 

1. São admitidas candidaturas para os cursos de mestrado/Instituto constantes do anexo III. As 
vagas disponíveis para cada curso/Instituto são as constantes do anexo IV. 

2. O número de vagas será aumentado até 20% do valor fixado, se o Presidente do Instituto 
entender existirem condições de integração de maior número de estudantes do que o que é 
indicado no anexo IV. 

 

4 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE CANDIDATURA 

1. A candidatura de acesso aos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre far-se-á 
mediante a entrega da seguinte documentação obrigatória: 

a) Boletim de candidatura devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópia do Bilhete de Identidade ou equivalente legal; 

c) Cópia do cartão de contribuinte; 

d) Carta de motivação para frequência do curso, da autoria do candidato; 

e) Certificado de habilitações discriminado com as classificações obtidas por disciplina e média 
final; 

f) Um exemplar do currículo profissional e académico do candidato, o qual deverá discriminar, 
separadamente, as componentes académica, profissional, científica e de formação contínua, de 
preferência organizadas na óptica dos critérios de selecção e seriação referidos no ponto 5; 

g) Comprovativo de pagamento da taxa de candidatura (valor no anexo V).  

2. O candidato pode incluir outros documentos que entenda relevantes para apreciação da sua 
candidatura. 

3. Caso o candidato altere ou adite a sua candidatura, deverá proceder à entrega de novo 
processo completo. Será considerada apenas a última versão entregue.   



 

4. A documentação de candidatura pode ser entregue / enviada por correio registado, nos/para os 
Serviços Académicos do Instituto da APNOR que ministra o curso pretendido em 1ª opção. 

No caso de o candidato optar pelo envio por correio registado (endereços no anexo VI), será 
considerada a data de carimbo do correio. Deverá incluir um envelope A5 pré-endereçado e pré-
selado se pretender que os Serviços Académicos do respectivo Instituto lhe remetam o 
comprovativo de recepção do processo. 

5. Serão liminarmente indeferidas as candidaturas que não cumpram com o pagamento da taxa 
de candidatura ou não tenham sido instruídas com a documentação obrigatória, ou com as regras 
ou prazos estabelecidas neste Edital. 

6. Não há lugar a devolução da taxa paga a título de candidatura, qualquer que seja o pretexto. 

 

5 –SELECÇÃO | SERIAÇÃO 

1. Os candidatos à matrícula serão seleccionados e seriados, por um júri nomeado pela 
Comissão Científica do Mestrado, tendo em consideração o currículo académico, científico e 
profissional, na escala numérica inteira de 0 a 20, por ordem decrescente do seguinte factor de 
seriação:  

FS = 0,5CL + 0,5CC  

Na qual se encontram representadas:  

FS - Factor de Seriação;  

CL - Classificação da Licenciatura;  

CC - Classificação Curricular.  

“Classificação de Licenciatura”, é um número entre 0 e 20, que resulta da classificação obtida 
nos graus referidos nas alíneas a), b) ou c) do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento de 
Funcionamento e Avaliação dos Mestrados da APNOR;  

“Classificação Curricular” é um número entre 0 e 20, atribuído pela Comissão Científica e 
resulta da avaliação da actividade académica, profissional e científica, adquirida para além do 
curso de licenciatura ou equivalente para efeito de ingresso.  

O valor da Classificação Curricular será calculado por:  

CC = 0,3 AA + 0,4 AP + 0,3 AC  

Sendo:  

AA - Actividade Académica;  

AP - Actividade Profissional;  

AC - Actividade Científica.  



 

Para cada um dos itens seguintes, em análise, será atribuída uma ponderação de 50% da 
classificação máxima atribuída, quando a Comissão Científica não considerar relevante para a 
área de especialização.  

A classificação da actividade académica resultará da observação dos seguintes itens:  

a) Formação de base: até 12 valores;  

b) Cursos de formação avançada: até 8 valores.  

A classificação da actividade profissional resultará da observação dos seguintes itens:  

a) Experiência profissional relevante para área de especialização e a duração da experiência 
profissional considerada. Por cada combinação de relevância/duração será atribuída a seguinte 
classificação:  

- 4 valores por ano de experiência, até ao limite de 20 valores.  

A classificação da actividade científica ponderará a actividade desenvolvida na área de 
especialização a que se candidata e que tenha sido divulgada em livros, publicações periódicas 
e/ou em congressos ou reuniões até um máximo de 20 pontos.  

2. Na análise do currículo, só serão consideradas as referências devidamente comprovadas; 

3. Critério de Desempate: em caso de empate, será utilizado como critério de desempate a data 
em que tenha sido concluído o curso do 1.º ciclo, preferindo o mais antigo e valendo a data 
constante do diploma.  

 

6 – RECLAMAÇÃO/RECURSO 

1. Publicada a lista de resultados prevista na alínea d) do nº 4 do artigo 9.º do Regulamento têm 
os candidatos o direito de audiência prévia nos termos do Código de Procedimento 
Administrativo dentro do prazo fixado nos anexos I e II do presente edital. 

2. Terminado o prazo para o exercício do direito de participação dos interessados, o júri aprecia 
as alegações oferecidas. 

3. Para as reclamações com provimento, serão, se necessário, criadas vagas adicionais.    

4. Das decisões do júri sobre a selecção e seriação dos candidatos cabe recurso, nos termos 
legais para o Presidente do Instituto a que se candidata, dentro do prazo fixado nos anexos I e II 
do presente edital. 

5. São liminarmente indeferidos os recursos não fundamentados, bem como os que não 
cumpram o prazo estabelecido para o efeito ou o pagamento da taxa de recurso prevista na 
tabela de emolumentos do Instituto a que se candidata.  

a) A taxa de recurso, quando aplicável, será reembolsada em caso de provimento. 

b) Os candidatos cujos recursos sejam atendidos, devem inscrever-se nos quatro dias úteis 
imediatos à notificação do respectivo provimento. 



 

7– MATRICULA | INSCRIÇÃO, EMOLUMENTOS E PROPINA 

1. Os candidatos colocados adquirem o direito a matrícula e inscrição nos prazos constantes dos 
anexos I e II do edital.  

2. A matrícula e inscrição são realizadas, pelo candidato ou seu procurador bastante, nos 
Serviços Académicos do Instituto onde foi colocado. 

3. A taxa de matrícula/inscrição e o valor da propina constam do anexo V. 

4. O funcionamento de cada par curso/Instituto está condicionado a um número mínimo de 
inscrições. 

5. O pagamento da candidatura, quando não for utilizado o suporte electrónico, pode ser feito 
nos Serviços Académicos de um dos Institutos da APNOR. 

6. O processo de candidatura, uma vez encerrado o concurso, ficará na posse da Instituição onde 
o candidato for colocado. 

 

8 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

Os candidatos poderão obter informações e esclarecimentos nos Institutos que leccionam o 
curso a que se candidata. Os contactos encontram-se disponíveis no anexo VI. 

 

06 de Junho de 2011. 
 
 
 
 
 
 
______________________________    _____________________________ 
        Prof. João Sobrinho Teixeira          Prof. João Carvalho 

  Presidente do IPB          Presidente do IPCA 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
            Prof. Rosário Gambôa          Prof. Rui Teixeira 
              Presidente do IPP          Presidente do IPVC 
 



 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE POLITÉCNICOS DO NORTE (APNOR) 
CONCURSO DE ACESSO A CURSOS DE MESTRADO EM ASSOCIAÇÃO 

 
Edição de 2011/2012 

 
Anexo I 

 
Processo de Candidatura, Selecção, Matrícula e Início do ano lectivo 2011/2012 

1ª Fase  
 

Apresentação da candidatura De 15 de Junho a 31 de Agosto de 2011 

Avaliação das Candidaturas e Afixação da 
Lista Ordenada dos Candidatos 

Até 16 de Setembro de 2011 

Matrículas e Inscrições Consultar Instituição de colocação 

Reclamações De 19 a 20 de Setembro de 2011 

Decisão sobre as reclamações Até 23 de Setembro de 2011 

Matrícula e Inscrição dos candidatos cuja 
reclamação foi atendida 

Consultar Instituição de colocação 

Início do ano lectivo Até final de Setembro de 2011  

Recursos 26 e 27 de Setembro de 2011 

Decisão sobre os Recursos Até 30 de Setembro de 2011 
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Anexo II  

 
Processo de Candidatura, Selecção, Matrícula e Início do ano lectivo 2011/2012 

2ª Fase  
 

2ª fase de candidaturas 12 a 30 de Setembro de 2011 

Avaliação das Candidaturas e Afixação da 
Lista Ordenada dos Candidatos  

Até 4 de Outubro de 2011 

Matrículas e Inscrições 6 e 7 de Outubro de 2011 

Reclamações 6 e 7 de Outubro de 2011 

Decisão sobre as reclamações Até 11 de Outubro de 2011 

Matrícula e Inscrição dos candidatos cuja 
reclamação foi atendida 

12 e 13 de Outubro de 2011 

Recursos 12 e 13 de Outubro de 2011 

Decisão sobre os Recursos Até 17 de Outubro de 2011 
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Anexo III 
 

Lista de Cursos a funcionar nas instituições no ano lectivo 2011/2012 
 

Curso de Mestrado  Instituições 

IPB - Instituto Politécnico de Bragança   

IPCA  - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

IPP - Instituto Politécnico do Porto 

Gestão das Organizações 

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

IPB - Instituto Politécnico de Bragança   

IPCA  - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

IPP - Instituto Politécnico do Porto 

Logística   

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

IPB - Instituto Politécnico de Bragança   

IPCA  - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Contabilidade e Finanças 

IPVC - Instituto Politécnico de Viana do Castelo  
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Anexo IV 

 
Mapa de vagas para o ano lectivo 2011/2012 
 

Vagas 

Curso de Mestrado 

 

Ramo de Especialização 

 IPB IPCA IPP IPVC 

Gestão de Empresas 25 25 25 25 

Gestão de Unidades de Saúde 25 0 25 25 Gestão das Organizações 

Gestão Pública 25 25 25 0 

Logística 25 25 25 25 

Contabilidade e Finanças 25 25 0 25 
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Taxas e propina de frequência em 2011/2012 

 

De candidatura 50€ 

De inscrição  50€ 

Regime Integral: De 1050€ a 
1500€, a definir por despacho 

do Presidente de cada 
Instituição. 

1.º Ano 

Regime Parcial: a definir por 
despacho do Presidente de 

cada Instituição. 

 

Propina de frequência 

 

2.º Ano: De 650€ a 750€ a definir por 
despacho do Presidente de cada Instituição. 
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Endereços dos Institutos da APNOR 

 
 

Instituto Politécnico de Bragança   

Campus de Santa Apolónia  

Apartado 1038  

5301-854  BRAGANÇA  

Site: www.ipb.pt         Tel: (+351) 273 303 200 / (+351) 273 331 570 - Fax: (+351) 273 325 405 

 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

Campus do IPCA,  

Lugar do Aldão Vila Frescainha S. Martinho, 

4750- 810 BARCELOS, BRAGA 

Site: www.ipca.pt  Tel.: (+351) 253 802 190 

  

Instituto Politécnico do Porto 

Rua Dr. Roberto Frias, 712  

4200-465  PORTO 

Site: www.ipp.pt Tel.: (+351) 225 571 000 - Fax: (+351) 225 020 772 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

Praça General Barbosa  

 4900-347   VIANA DO CASTELO  

Site: www.ipvc.pt Tel.: (+351) 258 809 610 - Fax: (+351) 258 829 065            

 


